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Jászfényszaru Város Önkormányzata

Sajtóközlemény

Bővül a kerékpárút hálózat
Jászfényszaru Város Önkormányzata TOP-3-1-1-15-JN7-2016-00027 számú „Fenntarthatóság és biztonság a kerékpározásban – kerékpárút építése Jászfényszarun a munkába járás megkönnyítése érdekében” című projekt keretében a Zagyva-gáton a 3126 jelű összekötő út (Boldogi út) és a Heves megyei
határ között kerékpárutat épít.
A projekt főbb adatai:
Megvalósító:
Projekt összköltsége:
Támogatás összege:
Projekt kezdete:
Projekt fizikai befejezése:

Jászfényszaru Város Önkormányzata
250.000.000 Ft
250.000.000 Ft
2017. 06. 01.
2019. 02. 28.

A kerékpárút megépítésére Jászfényszaru Város Önkormányzata közbeszerzést követően szerződést kötött a
Swietelsky Magyarország Kft-vel.
A kerékpárút átadását követően a Jászfényszarun lévő munkahelyek Hatvan és Boldog településekről a Zagyva
gáton kerékpárral is biztonságosan elérhetőek lesznek. A projekt ütemterv szerint halad, az építkezés előre láthatóan szeptemberig tart.
Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal Projektiroda

Állami kitüntetettek

Búcsúzunk

Magyarország köztársasági elnöke nemzeti ünnepünk, március
15. alkalmából Kossuth-díjat adományozott, melyet az Országház
kupolacsarnokában adtak át.
Györfi Sándor Munkácsy Mihály-díjas szobrászművész, érdemes
művész részére a magyar kultúra, főként a kun hagyományok megőrzését és népszerűsítését szolgáló alkotóművészete, a paraszti világ mellett a magyar történelem jeles alakjait megörökítő alkotásai, valamint
érmeket, plaketteket és grandiózus köztéri szobrokat is magába foglaló
gazdag életműve elismeréseként.
A szobrászművész készítette 2013-ban a Rimóczi-kastély mellett
lévő IV. Béla király szobrát.
Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere nemzeti ünnepünk,
március 15-e alkalmából állami kitüntetéseket adott át a Pesti Vigadóban.
Kiemelkedő színvonalú munkájáért Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült: Szűcs Gábor néptáncművész, koreográfus, a Jászság Népi Együttes művészeti vezetője, a
Csángó Fesztivál – Kisebbségek folklór fesztiválja igazgatója.
Magas színvonalú munkája, példamutató tevékenysége elismeréseként Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült: Hortiné dr. Bathó Edit etnográfus, a jászberényi Jász Múzeum igazgatója, a Jászsági Hagyományőrző Egylet művészeti vezetője.
A kitüntetetteknek gratulálunk, és további eredményes munkát kívánunk!
Tóth Tibor

A Gondozási Központ lakói és dolgozói fájó szívvel búcsúznak a kö
zelmúltban elhunyt gondozottaktól.
Fónagy Sándorné Erzsike néni 89 évesen hunyt el. Pedagógus férje
miatt Jászfényszarun sokan ismerték. Nagyon várta 90. születésnapjának megünneplését, de sajnos 2 héttel előtte kórházban életét vesztette. Török Imréné Marika néni 87 évesen távozott el. Férjével hat
gyermeket neveltek fel, akik rendszeresen látogatták őt, nagy örömére. Palócz Rudolfné Eta néni 83 évesen hunyt el. Eta néni soha nem
panaszkodott, mosolygós, mindig vidám természete sokáig hiányozni
fog nekünk. Marton Gyuláné Jutka néni 83 évesen súlyos betegség
után halt meg. Kereskedelemben dolgozott, így sokan ismerték őt, intézményünkben rövid ideig dolgozóként is jelen volt. Tóth Sándorné
Terike néni 85 évesen hunyt el. Pusztamonostorról érkezett intézményünkbe. Itt tartózkodása alatt sokszor került súlyos egészségi állapotba, amiből szépen felépült, most is reménykedtünk gyógyulásában.
Az idén eddig öt haláleset is történt, ami megrázta az itt élő időseket és dolgozókat egyaránt. Tudjuk, hogy a hozzánk kerülő idősek
számos egészségügyi problémával néznek szembe, de mindig bízunk
gyógyulásukban, ezért megviseli a lakótársakat és az itt dolgozókat is
elvesztésük.
Intézményünket a gondozottak második otthonuknak tekintik, ahol
nagyon fontos a család támogatása, amit elveszített időseink minden
esetben megkaptak.
Emléküket tisztelettel őrizzük, nyugodjanak békében.
Gondozási Központ, Jászfényszaru

Szükségünk van egymásra – Látogatás az idősek otthonában
Januárban az 5. évfolyam diákjaival meglátogattuk azokat, akik élethelyzetüknél fogva fokozottan szorulnak mások segítségére. Szokatlan, újszerű helyzet volt ez a gyerekek számára, hiszen kevesen vannak
azok, akik gyakran találkoznak idős, beteg emberekkel. Izgalommal
és várakozással készültünk, sütöttünk, kézműveskedtünk, néhány irodalmi gondolattal felvértezve érkeztünk oda, ahol mindig örülnek a
„vendégnek”. Két diáknak is dolgozik az édesanyja itt, az ő segítségükkel nem volt nehéz a feladat, a beszélgetés. Farsangi idő lévén, még

fánk recepteket is kaptunk, és hallottunk a régi telekről, amikor sok
volt a hó, és hosszú út vezetett az iskoláig. Még olyan süteménnyel is
megkínáltak bennünket, amit az itt élő idősek sütöttek.
Az itt töltött rövid idő egy olyan hosszú út kezdete lehet, mely életünk legértékesebb részére taníthat valamennyiünket: A KAPCSOLATAINKRA, ARRA, HOGY FIGYELJÜNK EGYMÁSRA, HOGY
MINDENKI FONTOS! Köszönjük a lehetőséget és újra megyünk,
KHM
mert tanulnunk kell szeretni!

